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Vanuit het bestuur 

Op 12 maart is de Algemene Ledenvergadering 

gehouden en zijn er weer verschillende zaken 

besproken over de vereniging en belangrijke 

zaken voor de leden zelf. Naast een terugblijk 

over het voorgaande jaar, qua activiteiten, maar 

ook financieel zijn er ook nieuwe voorstellen 

besproken. Natuurlijk zijn ook alle vrijwilligers 

met een attentie bedankt voor hun inzet. 

 

Verhoging contributie 

De leden zijn akkoord gegaan met een 

verhoging van de contributie. De verhoging 

heeft betrekking op de verhoging van de 

bondscontributie. De KNGU bepaalt jaarlijks de 

te betalen bondscontributie en wordt 

maandelijks in rekening gebracht bij u. Let op: 

de verhoging heeft dus alleen betrekking op het 

gedeelte bondscontributie. Vooralsnog is een 

verhoging van het deel van de algemene 

contributie niet noodzakelijk. Per 1 april worden 

de maandtarieven als volgt: 

 

Junior < 16 jaar 

• 1 uur peutergym wordt € 10,00 

• 1 uur wordt € 12,00 (was € 11,90) 

• 2 uur wordt € 22,10 (was € 22,00) 

• 3 of meer uur wordt € 31,10 (was € 31,00) 

 

Emile en Noëlla Clubkampioenen 2018 

 

Zaterdag 17 februari hield BAS Gymnastiek de 

Clubkampioenschappen voor de recreanten en de 

pre-selectie. In een tweetal wedstrijden vanaf 

9.00 uur (de dinsdaggroepen 3 en 4) en vanaf 

11.00 uur voor de overige groepen op dinsdag en 

donderdag) streden deze dames en heren vol 

overgave voor een goed resultaat. En dat dat 



 

Senior > 16 jaar 

• 1 uur wordt € 15,20 (was 15,10) 

• 2 uur wordt € 28,15 (was € 28,05) 

• 3 of meer uur wordt € 31,50 (was € 31,40) 

Overige zaken 

* Anne-Marie van der Weijden haar 

bestuursperiode is vorig jaar geruisloos 

overgegaan, ze heeft aangegeven haar termijn 

te willen verlengen. Heel fijn! 

* Er staat nog een vacature open voor de 

sponsorcommisse. Er is inmiddels door enkele 

leden van het bestuur een sponsorplan 

geschreven. We zoeken iemand die het plan 

verder wil oppakken en ontwikkelt. Interesse? 

stuur een e-mail naar 

voorzitter@basgymnastiek.nl 

* Zoals het nu lijkt hebben we een enthousiast 

iemand gevonden voor de vacature van 

train(st)er Freerunnen. Meer info volgt! 

  

 

gelukt is mag geen verrassing zijn! Dankzij de 

inzet van alle gymnasten, supporters, sponsors, 

organisatie en alle vrijwilligers kunnen we 

terugkijken op een mooie dag. Naast de vele 

winnaars in de verschillende categorieen zijn ook 

de clubkampioenen voor 2018 uitgeroepen: 

Noëlla Deetman en Emile Zimmerman mogen met 

trots deze titel het hele jaar dragen!  

 

Het verslag van deze dag, maar ook foto's vindt u 

op onze website. 

  

Geslaagde open les Peutergym 

Op 15 maart was er een open les georganiseerd 

voor Peutergym. De bezoekende peuters konden 

kennismaken met peutergym onder de 

enthousiaste begeleiding van Johanna Blaauw. De 

peuters hebben samen leuke activiteiten gedaan 

en zijn beloond met een diploma en een 

kleinigheidje als dank voor het meedoen met 

deze open les! Johanna verzorgt elke 

donderdagmiddag van 14.45 uur tot 15.30 uur 

een les peutergym, uw peuter is daarbij van harte 

welkom! 

 

Agenda 

 

Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) en maandag 2 april (tweede paasdag) is er geen les. 

 

April 

7 april: Finale dames 4e divisie Beekbergen 

14 april: wedstrijd dames pre-selectie Beekbergen 

14 april: finale 5e divisie heren Putten (afhankelijk van plaatsing) 

 

Mei: 

26 mei: dames finale 5e divisie in Ede (afhankelijk van plaatsing) 

 

Juni: 

2 juni: dames finale 6e divisie in Nijkerk (afhankelijk van plaatsing) 
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